
OPIE DENTRO DE CASA
Julian Opie é um artista britânico que se 
inspira no mundo que gira à nossa volta 
no dia à dia: as pessoas, as cidades, os 
animais e forma como comunicamos uns 
com os outros. O artista gosta de observar 
com cuidado todos pormenores, desde a 
forma como nos movimentamos às linhas 
dos sinais de trânsito, e usa toda essa 
informação para criar as suas figuras de 
linhas e contornos marcados.
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ATIVIDADES PARA FAMÍLIAS
EM CASA
Por Francisca Correia do Vale e Patrícia Trindade



ATIVIDADE: 
Neste desafio, propomos-vos que façam desenhos 
simplificados de pessoas ou animais. Tal como 
o artista, desenhem linhas de contorno pretas e 
espessas para as diferentes partes do corpo. De 
seguida, recortem a figura e pintem o interior de 
cada elemento com uma cor sólida e forte. Colem 
a vossa personagem num pauzinho de espetada e 
coloquem-no como se estivesse a andar por cima 
dos livros numa estante, no sofá ou na bancada 
da cozinha. Vão andando com a vossa figura e 
tirando fotografias para criar um pequeno vídeo 
em stop-motion. Para facilitar o processo, propomos 
que usem uma aplicação gratuita para telemóvel 
ou tablet. Sugerimos a Stop Motion, mas há muitas 
outras! Peçam a um adulto para tirar as fotografias 
enquanto movem a vossa figura. Coloquem o 
telemóvel apoiado para que o enquadramento seja 
sempre o mesmo — a única coisa que vai mexer é 
a personagem que criaram. Julian Opie inspira-
-se no dia a dia para criar as suas obras; no fim 
deste trabalho, vai parecer que as figuras andam a 
passear pela vossa casa!

Exportem o vosso vídeo e partilhem-no com os vossos 
amigos e família: podem até ver o filme na televisão! 
Gostaríamos muito de ver tudo o que criaram em 
família. Se quiserem, partilhem connosco no Facebook 
ou no Instagram através do hashtag #mcb_onlinekids 

Materiais: papel, lápis, marcadores 
pretos e coloridos, tesoura, pauzinhos de 
espetada ou palitos, fita cola, telemóvel 
ou tablet com câmara e aplicação Stop 
Motion.
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